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Grundutförande:
• Flexbase chassi, 100 mm hjul 
• Sittsystem Forma
• Fasta mjuka armstöd
• Sittplatta 45x45 cm, svart Atlantic
• Rygg - 37x23 cm, låg, låsbar, svart Atlantic
• Sitslyft - gas/el
• Centrallåsta - manuell broms
• Sitsvinkling - manuell

Tillbehör: (ett urval)
• Broms - alternativa bromsar finns
• Sitstilt - elektrisk/gas
• Sittplatta 40x40, 40x45, 45x45, 50x50, coxit 45x45
• Rygg - hög; 35x44, 40x44 cm
• Rygg - låg; 37x23 cm
• Rygg - slingback
• Elrygg
• Nackstöd - hög rygg
• Bålstöd - hög rygg
• Lårstöd
• Armstöd - mjuka 30 cm, 40 cm, hemiplegi 
• Armstöd - fällbara
• Grenkil
• Elbroms
• Överdrag - sits och rygg - inkontinensskyddade
• Bord
• Fotplatta, fotring
• Delade benstöd - manuella eller elektriska
• Körhandtag - för vårdare 

Teknisk data: 
Klass  Arbetsstol - ISO 180903 
Sitsstorlekar, BxD  45x45 cm
Sittdjup 37-49 cm, ställbart
Sitthöjd, gas 44-60 - std +5 cm
 42-50 - kort +2 cm
 49-69 - lång +5 cm
Sitthöjd, el 45-62 cm +3 cm- kort 
 50-75 cm +3 cm- lång
Ryggstöd, storlek, BxH  37x23, 35x44 cm
Ryggstödshöjd 37-54 cm, ställbart
Armstöd, höjd  0-26 cm, ställbart 
Armstöd, platta, storlek  30x10x5 cm, mjuka 
Sitsvinkling, manuell, framåt   15º till -15º bakåt 
Totallängd - chassi  56 cm 
Totalbredd - chassi  53 cm 
Totalvikt  20 kg - gas, 28 kg - el 
Max brukarvikt  140 kg  
Batteri - elstol 12V/3A - 1st/stol
Klädsel, färger  svart atlantic 

Ställdonets läge i chassit är inställbart genom att lossa ett skruvförband, vilket påverkar högsta och lägsta sitthöjd.  
Läget går att justera nedåt ca 3cm och uppåt 10 cm, detta gäller endast elektriskt ställdon.
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Classic – Workchair - innovation design och flexibilitet. 
Euroflex Forma. En arbetsstol i Forma serien med Forma sitssystem. Flexbase® underrede i gjuten aluminium med extra stort 
utrymme i chassi för att underlätta förflyttning sittande i stolen.

Flexbase chassi är standard, vilket gör att stolen alltid står stadigt på ojämna underlag och när man sätter sig och stiger ur stolen. 
De flexibla inställningarna och det stora tillbehörsprogrammet gör det enklare att skapa en välfungerande arbetsstol efter den enskil-
des behov. Stolen är modul uppbygg och kan kombineras i en mängd olika konfigurationer 
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 Manuell sittvinkling, standard Handbroms, bromsspak standard Låsbar rygg


